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 Cursos grátisChapa Jesualdo-Henry obtém 85,48% 

Candidatos ao Semestre 
I das Casas de Cultura Es-
trangeira da UFC têm prazo 
até 10 de junho para se inscre-
ver. São ofertadas 704 vagas 
para as Casas de Cultura 
Alemã, Britânica, Francesa, 
Hispânica, Italiana e Portu-
guesa. O edital e a ficha de 
inscrição podem ser acessados 
no site da Coordenadoria de 
Concursos da UFC: www.
ccv.ufc.br.

 Pré-Vestibular

Percentual de 85,48% do 
total bruto de votos foi o re-
sultado a favor da chapa única 
formada pelos professores 
Jesualdo Farias e Henry Cam-
pos, na consulta à comunidade 
universitária para a escolha de 
Reitor e Vice-Reitor da UFC.

De acordo com a Comissão 
Eleitoral, dos 3.438 votos re-
gistrados nos campi da UFC 
na Capital e no Interior do Es-
tado, 2.939 indicaram a chapa. 
Houve, ainda, 324 votos nulos 
e 175 em branco.

A Comissão detalhou que A VII Semana de Educação 
Musical da UFC começa nesta 
segunda-feira (4) e prossegue 
até o dia 6, na Casa de José de 
Alencar. No programa estão pa-
lestras, mesas-redondas, mini-
cursos, oficinas e apresentações 
musicais abertas à comunidade 
em geral. Só até hoje interessa-
dos podem inscrever-se no site 
http://semuufc.blogspot.com.
br ou na CJA: Av. Washington 
Soares, 6055 - Messejana.

dos 1.179 professores que 
votaram, 90,4% deles se ma-
nifestaram favoráveis à chapa 
Jesualdo - Henry. No segmento 
dos estudantes, 1.684 foram às 
urnas, destinando 83,76% dos 
votos à chapa. Entre os servi-
dores técnico-administrativos, 
575 votaram e, destes, 81,5%  
também indicaram Jesualdo e 
Henry. Nesta semana, o Con-
selho Universitário deverá 
homologar o resultado e votar 
os nomes que completarão lista 
tríplice, a ser enviada à Presi-
denta Dilma Rousseff.

Anunciada homenagem a Waldemar Alcântara
Em sessão solene do Con-

selho Universitário, no próxi-
mo dia 21, a UFC lembrará o 
centenário do médico, profes-
sor e político Waldemar Al-
cântara (1912-1990), ex-dire-
tor da Faculdade de Medicina. 
Será  às 18h, no auditório da 
Reitoria, em Fortaleza.

O Curso Pré-Vestibular do 
Centro de Ciências da UFC ofer-
ta 150 vagas para matrícula de 
novos alunos. Não há seleção. É 
necessário apenas ter concluído 
ou comprovar que está cursando 
o Ensino Médio. A taxa é de R$ 
45,00. As aulas são de segunda 
a sexta-feira, das 18h30min às 
22h, e aos sábados, das 8h às 
11h30min, no Campus do Pici. 
Contato: (85)  3366.9780.

A Secretaria de Acessibi-
lidade UFC Inclui inscreve, 
até 14 de junho, para  cursos 
gratuitos destinados a pessoas 
com deficiência visual: “Acesso 
a redes sociais por pessoas com 
deficiência visual” e “Nova or-
tografia da língua portuguesa”. 
Com 20 horas/aula, ocorrem 
entre 18 de junho e 19 de julho 
deste ano, ambos oferecendo 20 
vagas. Mais informações pelo 
fone (85) 3366.7660.

 Semana de Música

No programa, lançamento 
de dois livros: “A Faculdade 
de Medicina e sua ação renova-
dora”, em edição fac-similar, 
de autoria do jornalista J.C. 
Alencar Araripe (1921-2010), e 
“Waldemar do Ceará e dos Al-
cântaras”, da jornalista Cláudia 
Albuquerque.

Casas de Cultura
A mesa-redonda “Meio 

Ambiente e Convivência com 
a Seca” acontece amanhã (5) 
às 9h, no auditório da Zoo-
tecnia, no Campus do Pici, na 
abertura da X Semana do Meio 
Ambiente da UFC. Até o próx-
imo dia 9, acontecerão  cursos, 
palestras, capacitações e dis-
tribuição de mudas de plantas. 
Mais informações no site do 
Centro de Ciências Agrárias: 
www.cca.ufc.br.

Meio Ambiente


